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8 БЕРЕЗНЯ - ЦЕ СВЯТО .
ТОЖ МИ ХОЧЕМ ПРИВІТАТИ
ВСІХ ЖІНОК , ДІВЧАТОК Й МАМ.
МИ БАЖАЄМО ВСІМ ВАМ:
ХАЙ ШЛЕ ЗАВЖДИ НА СВІТАНКУ
ПРОМІННЯ СОНЦЕ ЗОЛОТЕ,
НЕХАЙ ДЛЯ ВАС ВЕСНЯНИМ
РАНКОМ
САД ПИШНИМ ЦВІТОМ ЗАЦВІТЕ.

ЩОБ ВИ ЗАВЖДИ ЛИШ
УСМІХАЛИСЬ,
БУЛИ ЩОБ ЛЕГКИМИ ДОРОГИ,
І ЩОБ НІКОЛИ НЕ СТРІЧАЛИСЬ
ВАМ НА ШЛЯХУ ПЕЧАЛІ І
ТРИВОГИ.

ХАЙ БУДЕ ВСЕ У ВАС
ПРЕКРАСНО,
НАШІ МАТУСІ, СЕСТРИ, ВЧИТЕЛІ!
ЩОБ У ЖИТТІ ВСЕ БУЛО ЯСНО,
І УЧНІ ЛИШ РОЗУМНИМИ БУЛИ,
ЩОДНЯ І НАСТРІЙ БУВ
ЧУДОВИЙ,
ЗДОРОВ’Я БИЛО ЛИШ КЛЮЧЕМ,
А УСПІХ ЩИРИЙ І МЕДОВИЙ
ДАРУЄ СЕРЦЮ ЛИШЕ ЩЕМ!
ВСЬОГО ХОРОШОГО БЕЗ КРАЮ
В ЦЕЙ СВІТЛИЙ ДЕНЬ МИ ВАМ
БАЖАЄМО!

Цікаві факти про жінок

Лише 9% жінок світу вважають себе справді
привабливими. 43% жінок вважають, що “виглядають
природно”, 24% вважають себе дамою “середньої
зовнішності”, 8% - жіночними, 7% - симпатичними, і
лише тільки 2% відкрито заявляють, що сексуальні.
Близько 100 мільйонів жінок у світі не вистачає для
підтримання балансу статі. Багато з них гинуть в Азії. В Індії вже оголошена кампанія на захист життя
дівчат.
17 000 жертв вимушених шлюбів живуть у Швейцарії.
Тільки до 2077 року за даними IPU може бути досягнуто рівність статей.
2 кг губної помади з’їдає за своє життя жінка, регулярно підмальовуючи губи.
Шкіра у жінок тонше і сухіша. За рахунок особливої будови сполучної тканини, а також гормону
прогестерону, жіноча шкіра розтягується швидше. У чоловіків же вона більш пружна.
У жінок серце меншого розміру і тому б'ється швидше. Якщо у чоловіків воно здійснює в середньому 72
удари на хвилину, то у жінок - 90. Стінки лівої серцевої камери у жінок тонші і еластичніші, ніж у
чоловіків. Тому підвищений кров'яний тиск для них менш небезпечний.
Коріння волосся у жінок в шкірі голови сидять на два міліметри глибше, ніж у чоловіків. І тому
випадають менш інтенсивно.
Вага головного мозку жінок майже на 14% менше за вагу мозку чоловіка. Але, з іншого боку, півкулі
головного мозку жінок пов'язані вдвічі сильнішими нервами. Тому розумовий процес у жінок протікає
швидше.
Від 9 до 10% дорослих жінок страждають від переїдання та психологічної неможливості контролювати
споживання їжі.
Кожні 15 секунд одна дівчина в світі позбавляється цноти різними способами.
2/3 з 300 мільйонів дітей, позбавлених можливості мати освіту, є дівчатами.
4 мільйони жінок і дівчат щорічно є об’єктом продажу чоловікові, звіднику, на невільничому ринку.
На 20% у мінус відрізняється рівень заробітної плати у жінок і у чоловіків, що займають однакову
посаду з однаковими службовими обов’язками.
Кожну хвилину на планеті вмирає жінка внаслідок невдалої вагітності або пологів.
Мешканки Європи в середньому живуть на 6 років довше, ніж чоловіки. Причина, ймовірно, полягає в
тому, що жінки в гормональному відношенні швидше виходять зі стану стресу, харчуються менш
жирною їжею, значно менше палять, та й відсоток алкоголіків серед них нижче.
Вміст рідини в організмі жінок становить близько 50-60%, тоді як у чоловіків ця цифра дорівнює 60-

70%. В організмі чоловіків обертається в середньому 4,5 літри крові, а у жінок - 3,6 літра.
Інсульти та інфаркти у чоловіків трапляються частіше ще й тому, що кров у них значно густіше, ніж у
жінок. Згідно з лабораторними дослідженнями, в кожній краплі крові жінки міститься на мільйон
кров'яних клітин менше, ніж у чоловіка.
Жінки моргають приблизно в 2 рази частіше, ніж чоловіки.
Позіхаючи, жінка прикриває рот долонею, а не кулаком.
Жінки не чухають потилицю. По-перше, - вони не люблять демонструвати свою розгубленість, подруге, - це псує зачіску.
Жінка часто намотує пасмочки волосся, навіть короткого на палець або лоскоче пензликом з волосся
собі щоку. Чоловіки так чинять рідко.
Замахуючись, щоб щось кинути, жінка відводить руку не вбік, а назад. Саме тому панянок ніколи не
посилають підривати танки.
Виявляється, жінки в середньому краще, ніж чоловіки, розпізнають обличчя.
Згідно з дослідженнями вчених з Лондона, дівчата, чиї безіменні пальці коротші вказівних, мають
більше шансів досягти успіхів у спорті, особливо в легкій атлетиці та тенісі.
Вітаючись за руку, жінка майже не потискує її. Про жіноче рукостискання поет Волошин казав, що
“воно схоже на підкидування мертвого немовляти”.
У жінок переважає грудний тип дихання. У чоловіків в
процесі дихання активно задіяні м’язи черевного преса.
Це пов’язано з додатковим тягарем на грудях.
Жінки не люблять, коли у них вільні руки. Тому вони
завжди носять із собою сумочку - щоб теребити її за
ремінець, притримувати за край і нескінченно в ній
копатися. За відсутністю сумочки підійде все, що
завгодно - віяло, рукавички, книжка, квітка.
Одягаючись, жінка спершу зодягне сорочку, потім штани. Чоловіки зазвичай діють навпаки.
Жінка
ніколи
не
знімає
футболку, схопивши її на спині.
Оглядаючись на оклик, жінка зазвичай повертає тільки
голову. Чоловік розгортає і корпус, оскільки у нього
набагато менш гнучкіша шия.
Жінки бояться павуків, черв'яків і мишей. Їм також не
подобаються гусениці, навіть дуже гарні.

Цікаві факти про вас, про які ви не замислювались
Людський організм являє собою суцільні
таємниці та загадки. З цієї статті ви дізнаєтеся
кілька цікавих фактів, про які практично ніхто
не замислюється.
1. Чи відомо вам, що ви частково сліпі?
Людське око має маленьку несправність,
на яку ніхто не звертає уваги: називається вона
«сліпа пляма». Такою особливістю наділене як
ліве око, так і праве. «Сліпа пляма» - це таке
місце, яке не здатне сприймати світло. Це місце
досить велике і воно доставляє масу
неприємностей людям, які позбавлені здатності
бачити одним оком. А от якщо із зором все
гаразд, то таке місце, як "сліпа пляма" залишається абсолютно непоміченим.
2. Людський організм набагато молодший, ніж ми самі.
Людина постійно переживає процеси зміни. Задумайтеся: адже ми дихаємо, вживаємо їжу,
організм очищається, ми хворіємо і так далі. Тіло не здатне повторити само себе до попереднього
стану. Так само організм весь час оновлюється. Протягом всього нашого життя клітини помирають
у величезних кількостях, а на їх місці з'являються нові. Чим більше пройшло часу з моменту
статевого дозрівання, тим менше в організмі залишається клітин, які ви мали з дитячого віку.
Цікавий факт: філософи всіх народів ведуть нескінченні дискусії на тему «чи може людина
назвати себе собою, якщо клітини, якими був наділений організм при появі на світ, давно померли,
а на їх місці з'явилися нові?»
3. Людське тіло має смуги.
Шкіра людини має плями і чіткі лінії, які ми не бачимо. Це можна порівняти, наприклад, з
шерстю кішки. Такі лінії мають назву Лінії Блашко. Прийнято вважати, що вони утворюються у
зв'язку з міграцією у ембріона шкірних клітин. Це можна назвати свого роду шаблонами, за якими
можна зрозуміти, як розвивалася шкіра дитини. Як правило, дані лінії не можуть збігатися з
малюнком як лімфатичної, так і м'язової систем. Їх форма обумовлюється генетично.
4. Людський шлунок на багато розумніший, ніж ми припускаємо.
Доведено, що в шлунково-кишковому тракті нейтронів набагато більше, ніж в мозку у
багатьох тварин. Оскільки їх кількість велика, а значимість відома всім, то цілком можна сказати,
що в шлунку є другий мозок.
5. До складу ДНК людини входять віруси.
У той час, коли геном людини був розкритий, таке твердження, як віруси у складі ДНК, стало
величезним сюрпризом. Відомо, що віруси не здатні розмножуватися самостійно. З цієї причини
багато вірусів «вбудовують» свою власну ДНК у клітину господаря для того, щоб бути
скопійованими.
6. Людина здатна рахувати не рахуючи.
Людина наділена інтуїтивним розумінням кількості. Це діє тільки в тому випадку, якщо
рахованих об'єктів не більше чотирьох. Рахувати абсолютно не обов'язково для того, щоб
зрозуміти, що перед вами знаходиться два або ж три об'єкти.

